
"Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 

'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 

'Nouse, ota vuoteesi ja käy'? Mark. 2:9. Jeesus oli 

ennen tätä jaetta sanonut halvaantuneelle: "Sinun 

syntisi annetaan anteeksi." Tämä ei kuitenkaan 

kelvannut heille, joiden tiedettiin tuntevan 

kirjoitukset ja joiden piti olla tietoisia Jumalan 

sanasta ja sen voimasta. Me, tunsimme Raamat-

tua tai emme, toivomme parantumista silloin kun 

olemme itse sairaita tai rakas lähimmäisemme 

sairastaa. Jeesukselle monin verroin tärkeämpää 

on, että olemme saaneet häneltä syntimme 

anteeksi, tulleet hänen lapsikseen ja että elämme 

elämää, johon saamme ohjeet Raamatun sanasta. 

 

Lähetyslentäjät kuljettavat pienissä lentokoneis-

saan matkustajia, jotka kertovat Jeesuksen paran-

tavaa ja uudistavaa sanaa todella syrjäisissäkin 

paikoissa ja vaativissa olosuhteissa. Jeesuksen 

esimerkin mukaan he myös antavat apua tervey-

denhoidon, koulutuksen ja erilaisten käytännöllis-

ten kehittämisprojektien kautta. Jeesus sanoi: 

"Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Jättäen 

sairauden taakseen parantunut otti vuoteensa ja 

lähti kävelemään. Jumalan armo kuului hänelle-

kin, niinkuin se kuuluu meillekin ja kaikille 

ympäri maailman, jotka ottavat sen vastaan.  

 

Hallilta 
 

Tammikuun viimeisellä viikolla vietettiin MAF:n 

hallilla läksiäisiä. Alex Gathumbi, joka oli ollut 

meillä MAF:ssa avioniikassa töissä vähän yli viisi 

vuotta, lähti uusiin tehtäviin kaupallisen lento-

toiminnan pariin. Alexin kanssa oli miellyttävää 

työskennellä. Rukoilemme hänelle Jumalan 

johdatusta uusissa tehtävissä. Uuden avioniikka-

mekaanikon etsintä alkoi jo ennen läksiäisjuhlaa. 

Haastatteluihin saapui kolme kenialaista 

kandidaattia. 

Rukoillaan Jumalan 

johdatusta uuden 

henkilön aloittaessa 

työt maaliskuussa. 

 

Uusien radiolaittei-

den asennustyö 

odottelee vielä 

viranomaisen lupaa. Johdot ensimmäisen koneen 

asennustyötä varten tulivat juuri postissa, ja laitteet 

sekä asennukseen tarvittavat liittimet ym. ovat 

varastossamme. Rukoillaan, että neuvottelut 

ilmailuviranomaisen kanssa näistä asennustöistä 

menevät hyvin ja työt voidaan tehdä meillä 

MAF:ssa. 

 

Kotikulmilta 
 

Lydia on ollut hyvin kiireinen. Hän sai työpaikan 

hotellista Nairobissa ja tekee siellä ahkerasti töitä. 

Hänen äitinsä Alice on ollut sairaalassa jalka-

ongelman takia. Rukoillaan, että hänen jalkansa 

paranisi. 

 

Samuelin kokeet koulussa vuoden alussa menivät 

todella hyvin. Kiitos, kun olet rukoillut hänen 

puolestaan. 

 

Kiitosaiheita: 

 Lydia sai hyvän työpaikan 

 Samuelin kokeet menivät hyvin 

 Vuosista, jotka Alex palveli MAF:ssa 

 

Rukousaiheita: 

 Alicen jalka parantuisi 

 Neuvottelut viranomaisen kanssa uusien 

radiolaitteiden asennuksesta menisivät hyvin 

 Jumalan viisautta ja johdatusta uuden 

avioniikkamekaanikon elämään ja työhön 

 Jumalan johdatusta Alexille uusiin tehtäviin 

 

 

 

Siunaavin terveisin, 

 

 

Hannu, Päivi ja Samuel 

 



Askarin aitiosta 
 

Täysikuu paistoi kirkaana 

tummalla yötaivaalla. Sen 

valo näytti voittavan 

katuvalojen ja lukuisten 

turvallisuuden parantami-

seksi asennettujen valonheittimien loiston. Tässä 

valaistuksessa Raamatun lukeminen ei tuottanut 

Mesalle suuria vaikeuksia.  

 

Hän mietti hetken edellisiltaista vierailua ja 

pysähtyi riville keskelle Raamatun sivua. Pihan 

kiviaidan nurkalta kuului napsahtava ääni ja aivan 

aidan ulkopuolella oleva valonheitin sammui. 

"Sähköt taitavat taas reistailla", ajatteli Mesa. 

"Aamulla täytyy varmaan soittaa sähkömiehille."  

 

Hän piti edelleen sormeaan Raamatulla, kun 

hänestä alkoi tuntua, että olisi hyvä tarkistaa, mitä 

lampulle tapahtui. Hän otti varoiksi pampun 

mukaan ja pari reilun kokoista kiveä takin 

taskuun. Kaikki näytti rauhalliselta. Aidan nurkka 

oli kuitenkin melko pimeä, koska siihen ei kuun 

valo päässyt paistamaan.  

 

Mesa kuuli hiekan narahtelevan nahkasaappai-

densa alla. Hän pysähtyi. Sitten hiekka narahteli 

vähän kauempana nurkan suunnassa. Mesa otti 

kiven käteensä ja astui pari askelta eteenpäin. 

Hän tajusi, että joku liikkui aidan nurkalla, ja 

siirtyi varjoon aivan aitaa vasten. Aidan yli 

kasvavan bougainvillean piikkiset oksat tarttuivat 

Mesan takkiin, ja niin hänen liikkuessaan kuului 

pieni oksien kahina. Vaikka aidan ulkopuolella 

ajoi kaksi autoa hiljalleen ohi, kuului kahina 

selvästi, ja aidan nurkalla syntyi vilkasta liikettä. 

Mesa yritti päästä mahdollisimman nopeasti aidan 

viertä eteenpäin, mutta näki sitten tumman 

lippalakkipäisen miehen hahmon nousevan aidan 

päälle. Ennen kuin Mesa oli nurkalla, mies oli 

hypännyt toiselle puolelle ja paennut.  

 

Mesa kiersi taskulampun kanssa koko piha-alueen 

nähdäkseen, oliko mitään hävinnyt. Kaikki näytti 

olevan tallella. Mesa palasi vartiopaikalleen ja 

kiitti Jumalaa varjeluksesta.  

 

   (jatkuu seuraavassa kirjeessä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervehdys Sinulle jälleen lähettisihteeriltä! 

Kiitos myös esirukouksista ja tuesta Heinosille!  

 

Heinosten lähetysrengas kokoontuu keskiviikkona 

11. maaliskuuta klo 14 Helsingin Kansanlähetyksen 

uudessa toimitilassa Alppilassa, Karjalankatu 2 A 1, 

2. kerros. Tervetuloa! 

 

Kannatus: Helsingin Kansanlähetyksen tilinumero 

on FI33 8000 1001 5582 47 ja BIC-koodi 

DABAFIHH.  Viitenumero Heinosten tukemista 

varten on 20307. Voit lähettää kannatuksesi myös 

nimikkoseurakuntien kautta. Näitä seurakuntia 

pääkaupunkiseudulla ovat Haagan seurakunta ja 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta sekä muualla 

Hausjärven ja Huittisten seurakunnat ja Turun 

Henrikin seurakunta ja tuomiokirkkoseurakunta. 
 

Keräyslupa 2020/2013/5473, 6.5.2014. Luvan saaja: Helsingin 

Ev.lut. Kansanlähetys. Myöntäjä: Poliisihallitus. Keräyksen 

toimeenpano: 6.5.2014–31.12.2015, koko Suomi poislukien 

Ahvenanmaa. Tarkoitus: Lähetystyön tukeminen. 

 

Tekstiviestit Heinosille: +254 713 980 137 

 

Sähköposti: 
hannu.heinonen@maf.org 

paivi.heinonen@maf.org 

 

Postiosoite: 
Hannu and Päivi Heinonen, 

MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya 

 

Olet tervetullut myös Missioforumiin 18.-19. 

huhtikuuta Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. 

Viikonvaihde on tarkoitettu kaikille lähetystyöstä 

kiinnostuneille. Sielllä sukelletaan  lähetystyön 

ytimeen: Miksi lähetystyö on luovuttamaton osa 

kristillistä uskoamme? Miltä osin lähetystyö tänään 

muuttuu ja miltä osin ei? Mitä lähetystyö vaatii ja 

mitä se antaa?  

 

Herraan rauhaa ja siunausta Sinulle! 

 

 

Heli Voipio, lähettisihteeri 

puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi 

Löydöstie 4 C 32, 01600 Vantaa (poikkeusosoite 

huhtikuun lopulle asti)  

 

 

 


